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MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui-se no Manual de Operações do Usuário referentes ao
Sistema GCE (Gestão de Compras do Estado) que atende às necessidades de
Modernização, Centralização, Padronização e Controle dos Procedimentos necessários à
competente operacionalização da Gestão de Compras do Estado.
O documento está organizado conforme segue:
 Visão Geral do Sistema: apresenta o propósito do sistema, bem como as
principais características em termos de estruturação e arquitetura.
 Padrões de Interface do Sistema: neste capítulo são apresentadas as
características da interface e padrões de funcionamento a fim de situar o usuário
no contexto do sistema.
 Funcionalidades do Sistema: este capítulo é o guia para o usuário onde são
fornecidas instruções sobre o uso das funcionalidades disponibilizadas no
sistema.
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1. VISÃO GERAL DO SISTEMA
Considerando o desenvolvimento realizado para o sistema de gestão de Compras do
Estado - GCE, abaixo temos representada a visão geral do sistema GCE com os
respectivos módulos, conforme apresenta a figura abaixo.

Estrutura do Sistema de Compras do Estado
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1.1 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termos, Acrônimos e Abreviações

CELIC

Descrição
Central de Licitações do Estado do Rio Grande do
Sul

COE
DGCON

Sistema de Compras Eletrônicas do Estado

FPE

Sistema de Finanças Públicas do Estado

GCE

Sistema de Gestão de Compras do Estado

LIC

Sistema de Licitações do Estado

PC

Produto Contratual

PROCERGS

Companhia de Processamento de Dados do Rio
Grande do Sul

RF

Requisito Funcional

RNF

Requisito Não Funcional

RS

Requisito de Segurança

SMARH

Secretaria de Modernização Administrativa e dos
Recursos Humanos

SGO

Sistema de Gerenciamento de Obras

SOEWEB
SPE

Sistema de Segurança Externo

SPI

Sistema de Protocolo Integrado

UE

Unidade Executora

UO

Unidade Orçamentária

Departamento de Gestão de Contratos (da CELIC)

Sistema de Patrimônio do Estado

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 6 de 83

2. PADRÕES DE INTERFACE DO SISTEMA
A seguir será apresentado o padrão de interface visual, mensagens, alertas e auxílios
visuais utilizados no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Compras do Estado
(GCE). Como se trata de padrão definido e aprovado em conjunto com cliente, todas as
interfaces apresentadas para as funcionalidades do sistema terão o mesmo
comportamento definido através desta padronização.

2.1 Janelas
A janela principal do sistema sempre estará visível para o usuário e sempre será
acessada ao efetuar o login. Nela estão contidos o cabeçalho principal identificando o
sistema, o menu principal que dá acesso às principais funcionalidades disponíveis bem
como os botões de troca rápida entre módulos, retorno à página inicial e saída do
sistema, conforme figura abaixo.

Tela principal do sistema

Demais janelas decorrentes de ações que exijam abertura sempre serão feitas no modo
modal abrindo sob as demais, bastando clicar no botão “FECHAR” para que a janela se
feche e retorne para a janela anterior.
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Janela modal aberta no sistema

2.2 Menus
O sistema utiliza apenas um menu, o menu principal, em toda sua composição. Ele fica
sempre na página principal e localiza-se logo abaixo do cabeçalho principal alinhado a
esquerda. Sempre que um item de menu contiver itens de submenu este será
representado pelo ícone “>”, abrindo horizontalmente as demais opções bastando para
isso apenas passar o cursor sobre o item.

Menu principal e seus submenus

2.3 Botões
Os botões sempre ficam localizados no canto superior direito de cada janela apresentada
e normalmente são nomeados no idioma português com verbos no infinitivo, salvo
exceções onde há necessidade de utilização de nomenclaturas técnicas ou jargões de
acordo com o contexto da funcionalidade.

Botões de ações na listagem

Alguns botões possuem ações específicas conforme o contexto em que estão inseridos e
a funcionalidade proposta. De outra forma existem botões que possuem ações básicas
dentro do sistema independente de regras específicas como incluir, abrir, excluir,
imprimir, filtrar, fechar, voltar, gravar, ativar e desativar.
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2.3.1 Botão Incluir
Abre uma janela modal da funcionalidade com o formulário de cadastro em branco para
inclusão de um novo registro.

2.3.2 Botão Abrir
Abre uma janela modal da funcionalidade com o formulário de alteração preenchido com
os dados do registro selecionado possibilitando apenas visualizar as informações de
forma detalhada como também alterar os dados apresentados.

2.3.3 Botão Excluir
Exibe uma mensagem modal solicitando confirmação ao usuário se deseja efetivamente
apagar o registro selecionado.
Nunca será possível excluir um registro que esteja sendo utilizado em
outro local do sistema.

2.3.4 Botão Imprimir
Abre uma janela modal contendo uma pré-visualização, no formato PDF, da tela de
listagem para que o usuário possa imprimi-la.

2.3.5 Botão Filtrar
Abre uma janela modal contendo opções de filtragem para os dados apresentados na tela
de listagem.

2.3.6 Botão Fechar
Fecha a janela modal em questão e retorna para a tela imediatamente anterior.

2.3.7 Botão Voltar
Navega para a URL da funcionalidade anterior do caminho de pão. Quando localizado em
uma janela modal tem o mesmo comportamento do botão “fechar”.

2.3.8 Botão Gravar
Grava os dados preenchidos no formulário pelo usuário.
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2.3.9 Botão Ativar
De maneira geral altera a situação do registro para ativado.
Nunca será possível ativar um registro que já esteja ativado.

2.3.10 Botão Desativar
De maneira geral altera a situação do registro para desativado.
Nunca será possível desativar um registro que já esteja desativado.

2.4 Mensagens
As mensagens emitidas pelo sistema para os usuários são classificadas em basicamente
3 tipos: notificações, alertas e confirmações.

2.4.1 Mensagem de Notificação
A notificação ao usuário é uma mensagem de caráter informativo que não interrompe a
operação em execução.
Este tipo de mensagem é exibido no canto superior direito da tela de maneira a não
atrapalhar a visão. Também não necessita de qualquer intervenção do usuário,
desaparecendo automaticamente após alguns segundos.

Mensagem de notificação
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2.4.2 Mensagem de Alerta
O alerta ao usuário é uma mensagem informativa que interrompe a operação em
execução, normalmente associada à ocorrência de erro inesperado ou erro referente a
alguma regra de negócio.
É exibida em formato modal desabilitando as demais possíveis ações dentro da
funcionalidade em uso. Diferentemente das mensagens de notificação, esta só
desaparece mediante intervenção do usuário.

Mensagem de alerta

2.4.3 Mensagem de Confirmação
A confirmação do usuário é uma mensagem interrogativa que interrompe a operação em
execução, normalmente associada à necessidade de confirmação de uma execução ou
uma tomada de decisão por parte do operador do sistema.
A Confirmação é exibida em formato modal desabilitando as opções da funcionalidade
em uso, só fechando somente após o usuário escolher uma das opções apresentadas.
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Mensagem de confirmação

2.5 Auxílios visuais
Além de janelas, botões e mensagens o sistema GCE dispõe de alguns recursos visuais
que auxiliam sua operacionalização por parte dos usuários, como por exemplo, balões
explicativos, ícones diferenciados, cores marcantes, etc.
Esses recursos são importantes pois ajudam o usuário na utilização tornando o sistema
mais simples e intuitivo.

2.5.1 Balões explicativos (tooltip)
Os balões explicativos (também conhecidos como tooltip) servem como uma explicação
extra para o usuário de acordo com o contexto onde ele está inserido.
É apresentado em formato de um balão sempre que o usuário pairar o ponteiro do mouse
sobre o elemento em dúvida, podendo este ser um botão, um campo de preenchimento
ou um ícone dentro do sistema.

Balão explicativo de um botão
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2.5.2 Ícones e cores
Em casos onde a funcionalidade em questão tenha uma complexidade elevada, seja por
razões de interface ou regras de negócio, o sistema disponibilizará um ícone “i” onde são
apresentadas informações adicionais.
Em alguns casos, normalmente listas, também existem esquemas diferenciados de cores
auxiliando o usuário de forma visual.

Esquema de cores auxiliares
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3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
3.1 Acessando o Sistema
Para efetuar o login é necessário abrir o navegador (Internet Explorer, Firefox ou Chrome,
etc), digitar o endereço web do sistema e pressionar a tecla ENTER. Abrirá a tela de
acesso, conforme figura abaixo:

Tela de Login

O usuário deverá informar a sua organização, número de matrícula, senha de acesso e
logo após clicar no botão “ACESSO AO SISTEMA”.
O sistema efetuará a autenticação através do Sistema SOEWEB da Procergs e exibirá a
tela principal do sistema. Portanto, o pré-requisito de acesso ao sistema é o usuário estar
cadastrado no Sistema SOEWEB.
Tela principal do sistema:
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Tela principal do sistema

3.2 Objetos Internos
Neste menu são mantidas todas as informações básicas do módulo e segurança interna.
Elas servem de base e dão sustentação para o funcionamento das demais
funcionalidades.

3.2.1 Instituições
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações das Instituições
do Estado. Quando houver necessidade de acesso ao sistema a partir da instituição, esta
alteração deverá ser promovida pelo SOEWEB, e a partir disto deverão ser realizados
ajustes no GCE para que o login seja realizado a partir de instituição, e não mais por
organização conforme está promovido hoje. Desta forma o escopo do sistema será
realizado a partir das instituições cadastradas. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar, imprimir e
filtrar os dados da listagem.
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Tela de Listagem de Instituições

Para incluir ou alterar uma instituição o usuário deverá sempre preencher os campos de
código, sigla, nome da instituição, os quais são obrigatórios. O sistema verificará se uma
destas informações já não está sendo usada por outra Instituição, apresentando
mensagem de alerta em caso positivo.

Tela de inclusão/alteração de Instituição

Para excluir uma Instituição já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.2 Operadores
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Os operadores são a representação do usuário no sistema quando este possui papel nos
fluxos de processos do sistema GCE, não sendo assim obrigatório o registro de operador
quando o usuário não operar em processos e atuar somente em manutenção de
cadastros. O cadastro de operadores se dá sempre através de vínculo de usuários do
sistema SOE com os tipos de unidades do sistema no menu “Estruturas Organizacionais
> Controle de Autorizações” onde então é caracterizado o papel do mesmo dentro da
unidade.
Na funcionalidade Operadores os usuários poderão manter informações de Operadores.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, visualizar/alterar, imprimir e
filtrar os dados da listagem.

Tela de listagem de Operadores

Para alterar um operador, o usuário conta com a possibilidade de alterar campos de Email, CPF, Telefone e indicador Receber E-mail, dar manutenção nos anexos e também
alterar foto do operador.
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Tela de alteração de Operador

3.2.3 Locais de Entrega
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações de Locais de
Entrega regionalizados ou não e ainda relacionar este com a unidade organizacional.
Para tal é disponibilizada as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir,
ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Tela de listagem de Locais de Entrega
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Para incluir ou alterar um Local de Entrega o usuário deverá sempre preencher os
campos de código Local, e nome do local, CEP, Logradouro, Número, Bairro, cidade,
estado os quais são obrigatórios.
Esse cadastro possui integração com DNE - diretório nacional de endereço, serviço
fornecido pela PROCERGS possibilitando assim o preenchimento automático do
logradouro, bairro, cidade e estado pela digitação do campo CEP.

Tela de inclusão de Local de Entrega

A relação com unidade organizacional e unidade de regionalização se dá através da
interface de alteração de Local de Entrega, nas abas de Unidades Organizacionais e
Unidades de Regionalização respectivamente. A ação de Incluir apresentará uma
pesquisa do referido cadastro, Unidade organizacional ou Unidade de Regionalização.
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Tela de alteração de Local de Entrega

Para excluir um Local de Entrega já cadastrado o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.4 Motivos de Dispensa/Inexigibilidade
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todos os motivos de
dispensa/inexigibilidade da requisição. A inclusão dos motivos de dispensa/inexigibilidade
será através de Web Service oriundo do FPE, no GCE será permitido a manutenção do
registro. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, visualizar/alterar,
excluir, ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Tela de Listagem de Motivos de Dispensa/Inexigibilidade

Para alterar um motivo de dispensa/inexigibilidade o usuário deverá sempre preencher o
campo de tipo de requisição, os quais são obrigatórios. O sistema verificará se uma
destas informações já não está sendo usada por outro motivo de dispensa/inexigibilidade,
apresentando mensagem de alerta em caso positivo.
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Tela de alteração de Motivo de Dispensa/Inexigibilidade

Para excluir um motivo de dispensa/inexigibilidade já cadastrada o usuário deverá
selecionar na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então
emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de
positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.4.1 Aba Tipos/Subtipos de Objetos Afetados pelo Art 24 e 25
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos tipos/subtipos de objetos
vinculados ao motivo de dispensa/inexigibilidade. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”.
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Aba de Tipo/Subtipos de Objetos Afetados pelo Art 25 e 24

Para incluir um novo tipo/subtipo de objetos, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que sejam preenchidos os campos, após basta
clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Tipo/Subtipos de Objetos Afetados pelo Art 25 e 24

Para excluir um Tipo/Subtipos de Objetos, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.2.5 Modalidades de Compras
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações das modalidades
de compras. A inclusão das modalidades de compras será através de Web Service
oriundo do COE, no GCE será permitido a manutenção do registro. Para tal, são
disponibilizadas as funcionalidades de listar, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar,
imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de Listagem de Modalidades de Compra

Para alterar uma modalidade de compra o usuário deverá sempre preencher os campos
de compra, alienação, abreviatura, descrição modalidade de compra, exige publicação,
tipo objetos, prazo mínimo, os quais são obrigatórios. O sistema verificará se uma destas
informações já não está sendo usada por outra modalidade de compra, apresentando
mensagem de alerta em caso positivo.

Tela de alteração de Modalidades de Compras
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Para excluir uma modalidade de compra já cadastrada o usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.6 Procedimentos Específicos
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todos os procedimentos específicos.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir,
ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Tela de Listagem de Procedimento Específico

Para incluir ou alterar um procedimento especifico o usuário deverá sempre preencher o
campo de descrição procedimento especifico, o qual é obrigatório. O sistema verificará se
uma destas informações já não está sendo usada por outro motivo de
dispensa/inexigibilidade, apresentando mensagem de alerta em caso positivo.
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Tela de inclusão/alteração de Procedimento Especifico

Para excluir um procedimento especifico já cadastrado usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.6.1 Aba Central Autorizada
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das Centrais de Compra
Autorizadas vinculadas a Procedimento Específico. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “Associar”, “Desassociar”, “Ativar” e “Desativar”.
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Aba de Central Autorizada Vinculado ao Procedimento Específico

Para Associar uma nova Central de Compra Autorizada, o usuário deverá clicar no botão
“Associar”, o sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a(s) unidade(s)
desejada(s), após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.

Tela de Associar Unidade Central de Compras
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Para desassociar uma unidade central de compra, o usuário deverá selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Desassociar”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e desassocia o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.2.6.2 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos anexos vinculados a
Procedimento Específico. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“Incluir”, “Excluir”, “Abrir”, “Ativar” e “Desativar”.

Aba de Anexos Vinculados ao Procedimento Específico

Para Incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que sejam preenchidos os campos obrigatórios, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação.
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Tela de Incluir Anexos

Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.

3.2.7 Fundamento Legal
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações do fundamento
legal. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar,
excluir, ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Tela de Listagem de Fundamento Legal

Para Incluir um novo fundamento legal, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que sejam preenchidos os campos obrigatórios,
após basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão/alteração de Fundamento Legal

Para excluir um fundamento legal já cadastrado usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3 Estruturas Organizacionais
Neste menu estão todas as funcionalidades relativas a gestão e manutenção das
estruturas organizacionais do sistema.

3.3.1 Unidades Organizacionais
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades organizacionais. Com as unidades organizacionais, o sistema possibilitará
organizar a estrutura funcional do sistema. Através desta estrutura, será possível uma
formação organizacional da administração pública, hierarquicamente flexível e adaptável
a formatação organizacional aplicáveis para o planejamento, execução e gestão de
compras públicas.
A manutenção das unidades organizacionais contemplam as operações de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades Organizacionais

Para incluir ou alterar uma unidade organizacional o usuário deverá sempre preencher os
campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e
demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade Organizacional
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Para excluir uma unidade organizacional já cadastrada o usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.1.1 Aba Unidades Vinculadas do FPE
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades vinculadas do
FPE vinculadas a unidade organizacional. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “excluir”.

Aba de Unidades Vinculadas do FPE na Unidade Central de Compras

Para incluir uma nova unidade vinculada do FPE, o usuário deverá clicar no botão
“incluir”, o sistema abrirá uma nova modal, para que seja cadastrada a unidade, após
basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.
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Tela de Inclusão da Unidade Vinculada do FPE

Para excluir uma unidade vinculada do FPE, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.1.2 Aba Locais de Entrega
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos Locais de Entrega
vinculados a Unidade Organizacional. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “Associar”, “Incluir”, “alterar”, “excluir”.

Aba de Local de Entrega na Unidade Organizacional
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Para associar um novo local de entrega, o usuário deverá clicar no botão “Associar”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionado o local de entrega, após basta
clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.

Tela de Associar Local de Entrega

Para desassociar um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
e clicar no botão “Desassociar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação
para o usuário e desassocia o registro em caso de positivo.
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Para incluir ou alterar um local de entrega, o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão do Local de Entrega

Para excluir um local de Entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e
clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o
usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.2 Unidades Centrais de Compras
As unidade centrais de compras são as entidade no processo que tem como
reponsabilidade o recebimento de requisições dos órgãos, montagem e elaboração da
compra para atendimento destas, execução do processo de compra na forma de
dispensa, inexigibilidade, alienação, RDC ou licitação.
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades centrais de compras. A manutenção das unidades centrais de compras
contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar,
imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades Centrais de Compras

Para incluir ou alterar uma unidade central de compras o usuário deverá sempre
preencher os campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são
obrigatórios, e demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão de Unidade Central de Compra
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O administrador pode configurar parâmetros da central de compra que restringem ou
habilitem o escopo de atuação da central na elaboração da compra. Os campos
Modalidade, Forma e Natureza de compra determinam como será a configuração de uma
compra por parte da central. O campo Realiza Compra para ME/EPP habilita a central a
configurar os lotes com essa opção. A Restrição de Valor de Compra determina os limites
de valor total da compra que a central pode elaborar.
Ainda da parametrização da central de compra é possível definir através da aba Ato
Administrativo as famílias de itens que compõe as requisições que a central pode receber
e na aba Unidade de Compras de quais unidade a central de compra receberá
requisições.
A configuração de Unidades Executoras de Compras, Unidades de Contadoria e
Auditoria, Unidades Gestoras de Ata determinará qual unidade vai atuar durante o
processo de compra na respectiva etapa de atuação dentro do escopo de atuação de
unidades que assim se caracterizem.

Tela de alteração de Unidade Central de Compra

Para excluir uma unidade central de compras já cadastrada o usuário deverá selecionar
na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.
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3.3.2.1 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade Central de Compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“incluir”, “excluir”, “ativar” e “desativar”. Cada tipo de unidade possui seus respectivos
papéis de atuação, portanto neste cadastro somente é possível atribuir papéis que atuam
em processos da Unidade Central de Compra.

Aba de Operadores na Unidade Central de Compras

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.2.2 Aba Atos Administrativos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos atos administrativos
vinculados a Unidade central de compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades
de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”, “ativar”, ”desativar”.
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Aba de Atos Administrativos na Unidade Central de Compras

Para incluir um novo ato administrativo, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja cadastrado o ato, após basta clicar no
botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão do Ato Administrativo
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Para excluir um ato administrativo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e
clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o
usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.2.3 Aba Unidade Executoras de Compras
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades executoras de
compras vinculadas a Unidade central de compra. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”.

Aba de Unidade Executora de Compras na Unidade Central de Compras

Para incluir uma nova unidade executora de compra, o usuário deverá clicar no botão
“incluir”, o sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade
desejada, após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão de Unidade Executora de Compras

Para excluir uma unidade executora de compra, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.2.4 Aba Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as informações das famílias/subfamília
atualmente geridas vinculadas a Unidade central de compra. Para tal é disponibilizada a
funcionalidade de “Filtrar”.
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Aba de Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas na Unidade Central de Compras

3.3.2.5 Aba Famílias/Subfamílias Anteriormente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as informações das famílias/subfamília
anteriormente geridas vinculadas a Unidade central de compra. Para tal é disponibilizada
a funcionalidade de “Filtrar”.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 41 de 83

Aba de Famílias/Subfamílias Anteriormente Geridas na Unidade Central de Compras

3.3.2.6 Aba Unidade de Compras
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades de compras
vinculadas a Unidade central de compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades
de “listar”, “incluir” e “excluir”.

Aba de Unidade de Compras na Unidade Central de Compras
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Para incluir uma nova unidade de compra, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade desejada, após
basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Unidade de Compras

Para excluir uma unidade de compra, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e
clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o
usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.2.7 Aba Unidade de Contadoria e Auditoria
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades de contadoria e
auditoria vinculadas a Unidade central de compra. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir” e “excluir”.
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Aba de Unidade de Contadoria e Auditoria na Unidade Central de Compras

Para incluir uma nova unidade de compra, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade desejada, após
basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Unidade de Contadoria e Auditoria
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Para excluir uma unidade de contadoria e auditoria, o usuário deverá selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.2.8 Aba Unidades Gestoras de Ata
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades gestoras de ata
vinculadas a Unidade central de compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades
de “listar”, “incluir” e “excluir”.

Aba de Unidades Gestoras de Ata na Unidade Central de Compras

Para incluir uma nova unidade gestora de ata, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade desejada, após
basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão de Unidade Gestora de Ata

Para excluir uma unidade gestora de ata, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.3 Unidades de Compras
As Unidades de Compra são responsáveis pelo recebimento de demandas geradas pelas
Unidades Consumidoras, elaboração de requisições e envio as Unidades Centrais de
Compras. Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações
pertinentes às unidades de compras A manutenção das unidades de compras
contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar,
imprimir e filtrar os dados da listagem.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 46 de 83

Tela de listagem de Unidades de Compras

Para incluir ou alterar uma unidade de compra, o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade de Compra
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Para excluir uma unidade de compras já cadastrada o usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.3.1 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade de Compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”,
“excluir”, “ativar” e “Desativar”.

Aba de Operadores vinculados a Unidade de Compra

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.

3.3.3.2 Aba Unidade Consumidora
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações da unidade consumidora
vinculada na unidade de compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar”, ”Desativar“, “filtrar”.
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Aba de Unidade consumidora vinculada a Unidade de Compras

Para incluir uma nova unidade consumidora, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o
sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade desejada, após
basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Unidade Consumidora
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Para excluir uma unidade consumidora, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades, ativação e
desativação.

3.3.3.3 Aba Unidades Centrais de Compras
Nesta aba é possível configurar quais central de compras tem escopo de atender e
elaborar compra com requisições desta unidade.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “excluir”.

Aba de Unidade Central de Compra vinculada a Unidade de Compras

Para incluir uma nova unidade central de compra, o usuário deverá clicar no botão
“incluir”, o sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionada a unidade
desejada, após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão de Unidade Central de Compra

Para excluir uma unidade central de compra, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.4 Unidades Consumidoras
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades consumidoras. As Unidades Consumidoras no sistema GCE são responsáveis
por demandar aquisição de bens, serviços e obras através de usuários lotados nos
setores das diversas unidades consumidoras do Estado. A manutenção das unidades
consumidoras contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar,
desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades Consumidoras

Para incluir ou alterar uma unidade Consumidora o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade Consumidora

Para excluir uma unidade consumidora já cadastrada o usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
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O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.4.1 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade Consumidora. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“incluir”, “excluir”, “ativar” e “Desativar”.

Aba de Operadores vinculados a Unidade Consumidora

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.5 Unidades de Solicitação de Catalogação
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades de solicitação de catalogação. As Unidades de Solicitação de Catalogação no
sistema GCE serão responsáveis por demandar as solicitações de catalogação para as
unidades gestoras de catalogação. A manutenção das unidades de solicitação de
catalogação contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar,
desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 53 de 83

Tela de listagem de Unidades de Solicitação de Catalogação

Para incluir ou alterar uma unidade de solicitação de catalogação o usuário deverá
preencher os campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são
obrigatórios, e demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade de Solicitação de Catalogação
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Para excluir uma unidade de solicitação de catalogação, o usuário deverá selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.5.1 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade de Solicitação de Catalogação. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades
de “listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar” e “Desativar”.

Aba de Operadores vinculados a Unidade de Solicitação de Catalogação

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.
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3.3.5.2 Aba Subfamílias não Autorizadas
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das subfamílias não
autorizadas vinculadas na unidade de solicitação de catalogação. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e “excluir”.

Aba de Subfamílias não autorizadas vinculados a Unidade de Solicitação de Catalogação

Para incluir uma nova subfamília não autorizada, o usuário deverá clicar no botão
“incluir”, o sistema abrirá uma nova modal, para que seja selecionado a subfamília não
autorizada desejada, após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir uma nova subfamília não autorizada, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

3.3.6 Unidades Gestoras de Catalogação
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades gestoras de catalogação. As unidades gestoras de catalogação representa uma
unidade para a qual solicitações de catalogação de itens devem ser encaminhadas, por
se tratar de entidade especialista no tema a que o item está relacionado. A manutenção
das unidades gestoras de catalogação contemplam as operações de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades Gestoras de Catalogação

Para incluir ou alterar uma unidade gestora de catalogação o usuário deverá preencher
os campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são
obrigatórios, e demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade Gestora de Catalogação
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Para excluir uma unidade gestora de catalogação, o usuário deverá selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.6.1 Aba Atos Administrativos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos atos administrativos,
vinculadas na unidade gestora de catalogação. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “Abrir”, “excluir”, “ativar”, “inativar” e “filtrar”.

Aba Ato Administrativos da Unidade Gestora de Catalogação

Para incluir ou alterar atos administrativos, o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
Para excluir um ato administrativo já cadastrado, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem
de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.
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3.3.6.2 Aba Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as famílias/subfamílias atualmente geridas
vinculadas na unidade gestora de catalogação. Para tal é disponibilizado a funcionalidade
de “filtrar”.

Aba Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas da Unidade Gestora de Catalogação
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3.3.6.3 Aba Famílias/Subfamílias Anteriormente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as famílias/subfamílias anteriormente geridas
vinculadas na unidade gestora de catalogação. Para tal é disponibilizado a funcionalidade
de “filtrar”.

Aba Famílias/Subfamílias Anteriormente Geridas da Unidade Gestora de Catalogação
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3.3.6.4 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade Gestora de Catalogação. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar” e “Desativar”.

Aba Operadores na Unidade Gestora de Catalogação

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.7 Unidades de Pesquisas de Preço
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades de pesquisas de preço. A unidade de pesquisa de preço manterá o banco de
preços dos itens catalogados pelo Estado, que será realizada por especialistas de uma
seção tecnicamente dotada de conhecimentos no tema. A manutenção das unidades de
pesquisas de preço contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir,
ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades de Pesquisas de Preço

Para incluir ou alterar uma unidade de pesquisa, o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidades Pesquisa de Preço
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Para excluir uma unidade de pesquisa de preço já cadastrada o usuário deverá
selecionar na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então
emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de
positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.7.1 Aba Atos Administrativos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos atos administrativos
vinculadas na unidade de pesquisas de preço. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “Listar”, “Incluir”, “Abrir”, “Excluir”, “Ativar”, “Desativar” e “Filtrar”.

Aba Ato Administrativos da Unidade de Pesquisa de Preço

Para incluir ou alterar um ato administrativo, o usuário deverá preencher os campos
apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais
campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
Para excluir um ato administrativo já cadastrado, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem
de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.
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3.3.7.2 Aba Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as famílias/subfamílias atualmente geridas
vinculadas na unidade de pesquisa de preço. Para tal é disponibilizado a funcionalidade
de “filtrar”.

Aba Famílias/Subfamílias Atualmente Geridas da Unidade de Pesquisa de Preço

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 64 de 83

3.3.7.3 Aba Familias/Subfamilias Anteriormente Geridas
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as famílias/subfamílias anteriormente geridas
vinculadas na unidade de pesquisa de preço. Para tal é disponibilizado a funcionalidade
de “filtrar”.

Aba Famílias/Subfamílias Anteriormente Geridas da Unidade de Pesquisas de Preço
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3.3.7.4 Aba Operadores
Nesta aba o administrador poderá manter os operadores e definir o papel deles na
Unidade de Pesquisa de Preço. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“Listar”, “Incluir”, “Excluir”, “Ativar” e “Desativar”.

Aba Operadores na Unidade de Pesquisas de Preço

Para incluir um novo operador, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá
uma nova modal, para que seja selecionado o operador desejado, após basta clicar no
botão “Ok” para confirmar a operação.
Para excluir um operador, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.
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3.3.8 Unidades Executoras de Compra
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades executoras de compra. A unidade executora definirá os operadores que têm a
incumbência de executar o processo de compra encaminhado pelo GCE ao COE, ou
seja, os operadores cadastrados na unidade executora de compras no SEGIN são os
operadores que poderão manipular o processo de compra no sistema COE.
A manutenção das unidades de pesquisas de preço contemplam as operações de listar,
incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar, imprimir e filtrar os dados da listagem.

Tela de listagem de Unidades Executoras de Compra

Para incluir ou alterar uma unidade executora de compra, o usuário deverá preencher os
campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e
demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
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Tela de inclusão/alteração de Unidade Executora de Compras

Para excluir uma unidade executora de compra já cadastrada o usuário deverá selecionar
na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativação e
desativação.

3.3.8.1 Aba Operadores
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos operadores vinculados na
unidade executora de compras. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “Incluir Leiloeiro Externo”, “Incluir Usuário SOE”, “Abrir”, “Excluir”, “Ativar”,
“Desativar”.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 68 de 83

Aba Operadores na Unidade Executora de Compras

Para incluir um operador, o usuário deverá preencher os campos apresentados no
formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais campos, os quais
são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
Para excluir um operador já cadastrado, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.
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3.3.8.2 Aba Unidades Centrais de Compras
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades centrais de
compras vinculadas na unidade executora de compras. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”.

Aba Unidades Centrais de Compras na Unidade Executora de Compras

3.3.9 Unidades de Contadoria e Auditoria
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades de contadoria e auditoria. A manutenção das unidades de contadoria e auditoria
contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar,
imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades de Contadoria e Auditoria

Para incluir ou alterar uma unidade de Contadoria e Auditoria, o usuário deverá
preencher os campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são
obrigatórios, e demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade de Contadoria e Auditoria
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Para excluir uma unidade de contadoria e auditoria já cadastrada o usuário deverá
selecionar na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então
emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de
positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.

3.3.9.1 Aba Operadores
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos operadores vinculados na
unidade de contadoria e auditoria. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “Incluir”, “Excluir”, “Ativar”, “Desativar”.

Aba Operadores na Unidade de Contadoria e Auditoria

Para incluir um operador, o usuário deverá preencher os campos apresentados no
formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais campos, os quais
são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
Para excluir um operador já cadastrado, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.
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3.3.9.2 Aba Unidades Centrais de Compras
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades centrais de
compras vinculadas na unidade de contadoria e auditoria. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”.

Aba Unidades Centrais de Compras na Unidade de Contadoria e Auditoria

3.3.10 Unidades Gestoras de Ata
Nesta funcionalidade os usuários poderão manter todas as informações pertinentes às
unidades gestoras de ata. A manutenção das unidades de pesquisas de preço
contemplam as operações de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar,
imprimir e filtrar os dados da listagem.
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Tela de listagem de Unidades Gestoras de Ata

Para incluir ou alterar uma unidade gestora de ata, o usuário deverá preencher os
campos apresentados no formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e
demais campos, os quais são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.

Tela de inclusão/alteração de Unidade Gestora de Atas
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Para excluir uma unidade gestora de atas já cadastrada o usuário deverá selecionar na
listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.

3.3.10.1 Aba Operadores
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos operadores vinculados na
unidade gestora de atas. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“Incluir”, “Excluir”, “Ativar”, “Desativar”.

Aba Operadores na Unidade Gestora de Atas

Para incluir um operador, o usuário deverá preencher os campos apresentados no
formulário com asterisco vermelho, os quais são obrigatórios, e demais campos, os quais
são opcionais, e clicar no botão “Gravar”.
Para excluir um operador já cadastrado, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O mesmo procedimento de exclusão serve para as funcionalidades de ativar e desativar.
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3.3.10.2 Aba Unidades Centrais de Compras
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações das unidades centrais de
compras vinculadas na unidade gestora de atas. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”.

Aba Unidades Centrais de Compras na Unidade de Contadoria e Auditoria

3.3.10.3 UTILITÁRIOS
Neste menu estão as funcionalidades que auxiliam os usuários a identificarem suas
atividades e possíveis erros que venham a acontecer durante a utilização do sistema.

3.3.11 Consulta de Logs do Sistema
Nesta funcionalidade os usuários poderão pesquisar e consultar detalhadamente os
registros de logs de todas as funcionalidades executadas no módulo do SEGIN. Para tal
são disponibilizadas as funcionalidades de listar, visualizar e imprimir.
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Tela de listagem de logs
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Para visualizar um log basta selecionar um registro na listagem e clicar no botão “Abrir”.
São apresentadas informações detalhadas como data e hora da execução, operação
executada, usuário que executou e informações que foram preenchidas ou selecionadas
no momento da execução. Este recurso é importante, pois fornece aos usuários uma
rastreabilidade importante para casos de auditorias.

Tela de visualização de registro de log

3.3.12 Arquivo de Exceções
Nesta funcionalidade os usuários poderão pesquisar e realizar o download de arquivo
contendo possíveis erros que venham a acontecer durante a execução de
funcionalidades. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar e download.
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Tela de visualização de registro de log

Para baixar o arquivo com as exceções ocorridas, selecione um registro na lista e clicar
no botão “Abrir”. Imediatamente o sistema apresentará a tela de download do browser
solicitando o caminho que o usuário deseja salvar o arquivo. Dentro do arquivo são
apresentadas informações detalhadas sobre os erros ocorridos.
As informações tem um caráter técnico e por isso são mais indicadas para
auditorias técnicas sobre o desempenho do sistema.

Conteúdo apresentado em arquivo de exceção
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3.3.13 Configurações de Sistema
Nesta funcionalidade os usuários poderão configurar parâmetros e rotinas do módulo
SEGIN. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de Filtrar e botões para executar
as rotinas.
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4. ANEXOS
CLASSES DE USUÁRIOS DO SISTEMA

Classe

Descrição

ADMINISTRADORATAS

Administrador do modulo Atas de Registro de Preço

ADMINISTRADORCOMPS

Administrador do modulo Preparação de Compras

ADMINISTRADORFORNEC

Administrador do modulo Fornecedores

ADMINISTRADORITENS

Administrador do modulo Catálogo de Itens

ADMINISTRADORPESQ

Administrador do módulo de Pesquisa de Preço

ADMINISTRADORREQS

Administrador do modulo Requisições Eletrônicas

ADMINISTRADORSEGIN

Administrador do modulo Segurança Interna

ATASELABORADORSRP

Grupo de Usuários com permissão de Elaborador do SRP

ATASGESTORARP

Grupo de Usuários com permissão de Gestor APR

ATASPUBLICADOR

Grupo de Usuários com permissão de Gestor APR

ATASREQUISITANTE
ATASSISTEMA

Grupo de Usuários com permissão de Requisitante da Ata
Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
Atas

CATALOGADOR

Grupo de Usuários com permissão de Catalogar Itens

COMPSANALISADOR

Grupo de Usuários com permissão de Analisador de Compras

COMPSASSESSORJUR1

Grupo de Usuários com permissão de Assessor Jurídico Nível 1

COMPSASSESSORJUR2

Grupo de Usuários com permissão de Assessor Jurídico Nível 2

COMPSAUTORIZADOR1

Grupo de Usuários com permissão de Autorizador Nível 1

COMPSAUTORIZADOR2

Grupo de Usuários com permissão de Autorizador Nível 2

COMPSCONTROLADORINT1

Grupo de Usuários com permissão de Controlador Nível 1

COMPSCONTROLADORINT2

Grupo de Usuários com permissão de Controlador Nível 2

COMPSELABORADOR

Grupo de Usuários com permissão de Elaborador de Compra

COMPSELABORADOREDITAL

Grupo de Usuários com permissão de Elaborador de Edital

COMPSHOMOLOGADOR

Grupo de Usuários com permissão de Homologador de Compra

COMPSPREHOMOLOGADOR

Grupo de Usuários com permissão de Pré - Homologador de Compra

COMPSPUBLICADOR

Grupo de Usuários com permissão de Publicador da Compra

COMPSREALIZADOR

Grupo de Usuários com permissão de Realizador da Compra

COMPSSISTEMA

Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
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Classe

Descrição
compras

CONSULTAATAS

Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Atas

CONSULTACOMPS

Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Compras

CONSULTAFORNEC

Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Fornecedores
Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Catalogo de
Itens
Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Pesquisa de
Preço

CONSULTAITENS
CONSULTAPESQ
CONSULTAREQS
CONSULTASEGIN

Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo de Requisição
Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo do Segurança
Interna

CONSULTASGCE

Grupo de Usuários com permissão de Consultas nos Módulos do GCE

FORNECEDORESCADASTRO

Grupo de Usuários com permissão de Cadastro no Módulo de Fornecedores

FORNECEDORESCONSULTA

Grupo de Usuários com permissão de Consultas do Módulo do Fornecedores
Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
Fornecedores
Grupo de Usuários com permissão de Cadastro de Itens Almoxarifado no
módulo de Catalogo de itens
Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
Catalogo de Itens
Grupo de Usuários com permissão de Ordenador do Módulo do Catalogo de
Itens
Grupo de Usuários com permissão de parametrizador no Módulo de Catalogo
de Itens
Grupo de Usuários com permissão de Pesquisador no Módulo de Pesquisa de
Preço
Grupo de Usuários com permissão de Pesquisador no Módulo de Módulo de
Itens
Grupo de Usuários com permissão de Analisador no Módulo de Pesquisa de
Preço
Grupo de Usuários com permissão de Aprovador CETIC no Módulo de
Pesquisa de Preço
Grupo de Usuários com permissão de Aprovador DETERS no Módulo de
Pesquisa de Preço
Grupo de Usuários com permissão de Aprovador Governo no Módulo de
Pesquisa de Preço
Grupo de Usuários com permissão de Demandante no Módulo de Pesquisa de
Preço
Grupo de Usuários com permissão de Demandante Autorizador 1 no Módulo
de Pesquisa de Preço
Grupo de Usuários com permissão de Demandante Autorizador 2 no Módulo
de Pesquisa de Preço

FORNECSISTEMA
ITENSALMOXARIFADO
ITENSSISTEMA
ORDENADOR
PARAMETRIZADOR
PESQPESQUISADOR
PESQUISADOR
REQSANALISADOR
REQSAPROVADORCETIC
REQSAPROVADORDETERS
REQSAPROVADORGOVERNO
REQSDEMANDANTE
REQSDEMANDANTEAUT1
REQSDEMANDANTEAUT2
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Classe

REQSREQUISITANTE
REQSSISTEMA
SEGINSISTEMA
SOLICITANTE
TECNICO

Descrição
Grupo de Usuários com permissão de Requisitante no Módulo de Pesquisa de
Preço
Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
Requisições
Classe utilizada para usuário de sistema executar rotinas bath do módulo de
Segurança interna
Grupo de Usuários com permissão de Solicitante no Módulo de Catalogo de
Itens
Grupo de Usuários com permissão de Técnico no Módulo de Catalogo de
Itens
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